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EDITORIAL

É PRECISO ACREDITAR NAS ENTIDADES E
MOSTRAR A FORÇA DO SETOR
Começamos o ano com o país ainda tentando se reerguer nesta fase
mais branda da pandemia e uma
guerra estoura no outro lado do
mundo. Se antes pensávamos que
o maior desafio seria encarar este
ano com tranquilidade, tentando
voltar ao “normal”, tudo leva a crer
que 2022 e 2023 ainda serão anos
bastante desafiadores.
A falta de estabilidade trazida pelo
cenário internacional e suas consequências nefastas para o mundo
vão além dos já absurdos aumentos
no preço dos combustíveis. Analistas econômicos esperam crescimento do PIB de 0,7% neste ano
- o que, obviamente, é insuficiente
para se manter uma rota estável de
crescimento - e queda de 0,3% no
ano que vem.
Em meio a tantas incertezas, as
empresas precisam ficar atentas,
estar preparadas, saberem o valor do seu serviço para cobrar por
ele de forma justa e manter suas
equipes engajadas e qualificadas. E as entidades representativas do transporte estão aqui para
ajudá-las.
Acompanhando as nossas entidades os transportadores têm voz
para as suas demandas. São nas

entidades que eles têm informações claras, em primeira mão, que
vão fazer a diferença nos negócios.
Nesta edição você também fica sabendo como as entidades já estão
ajudando as empresas: o ITL oferecendo capacitação em gestão;
os Sindicatos atuantes nas capacitações e eventos de relacionamento; o Setcemg retomando o seu
tradicional Encontro de Empresários com temas sempre atuais; e o
Settrim levando as demandas dos
transportadores do Triângulo para
o governador. Além disso, apresentamos o Vez&Voz, movimento que
busca incentivar a participação feminina no setor e que agora conta com o apoio da FETCEMG e dos
seus Sindicatos Filiados e você ainda fica sabendo como participar do
DESPOLUIR e manter a sua frota em
dia com o meio ambiente.
Enquanto isso, ver o sucesso das
empresas de transporte nestes
tempos tão difíceis nos orgulha muito. E nesta edição, o Minas Transportes traz três grandes exemplos:
A Transportadora Fátima, que completa 60 anos neste ano mostrando
ser uma referência no segmento de
transporte de produtos perigosos e
a Patrus e a TG Transportes, ambas

ACONTECE

NOVA UNIDADE DO SEST SENAT
No dia 8 de abril, foi inaugurada a nova unidade do
SEST SENAT em João Monlevade (MG). O presidente do
Setcemg, Gladstone Lobato, prestigiou a cerimônia.
A entrega é um marco para o setor de transporte na
região. A capacidade é de 53 mil atendimentos ao ano
para os trabalhadores do transporte, seus familiares
e a comunidade. A nova unidade está na rua Acácia,
número 86, Bairro Campos Elísios.
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reconhecidas, merecidamente, com
importantes prêmios.
Agradeço a todos que confiam no
nosso trabalho e convido quem não
conhece a vir participar conosco.
Boa leitura!

SÉRGIO PEDROSA
Presidente da Fetcemg

ASSOCIADA

60 ANOS ENTREGANDO QUALIDADE:
TRANSPORTES FÁTIMA É REFERÊNCIA NO
SEGMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Fundada na Zona da Mata, a empresa é hoje uma referência no país no
transporte de materiais betuminosos e óleos combustíveis.

Desde 1962 atuando no setor de
transportes de cargas, com foco em
produtos perigosos, especialmente
os derivados de petróleo, a Transportes Fátima completa 60 anos do
início das suas atividades.
Fundada na cidade de Juiz de Fora,
a empresa se tornou especialista
no segmento de transporte de produtos perigosos e hoje é referência
na prestação desse tipo de serviço,
sendo a maior transportadora de
uma conceituada multinacional no
ramo de gases industriais, além de
atender outras grandes empresas.
Após sua fundação, a transportadora foi transferida, em 1968, para
o município de Betim/MG, estrategicamente após a construção de
uma grande refinaria de petróleo na
cidade. Com o passar dos anos, o

transporte de produtos perigosos
transformou-se em um ramo cada
vez mais especializado e o foco em
segurança e proteção ao meio ambiente se tornaram condições indispensáveis para as transportadoras.
Desde então, adequando-se às
legislações que surgiam e às exigências dos clientes, a Transportes
Fátima tornou-se referência em
todo território brasileiro, especialmente no transporte de materiais
betuminosos e óleos combustíveis.
Mais tarde, na década de 1990, diante da imagem responsável que a
Transportes Fátima construiu ao
longo dos anos no mercado, surgiu
uma oportunidade nova de negócios. Começava naquele momento
para a Transportes Fátima o transporte de gases industriais.

Com a expertise no transporte de
produtos perigosos, esse desafio
de um novo modal rodoviário foi superado e incorporado na empresa
como se já fizesse parte de suas
atividades há muito tempo.
Nos dois últimos anos, a atuação
da Transportes Fátima foi crucial
para o abastecimento de oxigênio
nos hospitais e centros de saúde
das regiões Sudeste, Centro-Oeste,
Norte e Nordeste. Os profissionais
da empresa não mediram esforços nesse momento complexo das
condições sanitárias do Brasil e,
com segurança e responsabilidade,
atenderam às demandas necessárias para salvar muitas vidas em
nosso país.
Com frota 100% da marca Volvo e
contando com 500 colaboradores,
a Transportes Fátima atende seus
clientes com seriedade, segurança,
pontualidade e, o mais importante,
com respeito às pessoas e ao meio
ambiente, em busca de cada vez
mais ser referência em soluções de
transporte em todo território brasileiro.

Nos dois últimos anos,
a atuação da Transportes Fátima foi crucial
para o abastecimento
de oxigênio nos hospitais e centros de saúde
das regiões Sudeste,
Centro-Oeste, Norte e
Nordeste.

Junte-se a este time: associe a sua empresa ao Setcemg!
O Setcemg é uma das princiais entidades representativas do setor no estado. Além de defender os
interesses dos transportadores, o Sindicato oferece diversos serviços para as empresas de transporte.
Acesse setcemg.org.br e saiba mais. Faça como a Transportes Fátima e junte-se ao Setcemg!
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PATRUS TRANSPORTES ENTRE AS MELHORES DO
PAÍS EM EMPRESAS HUMANIZADAS
A Patrus Transportes, associada
do Setcemg, foi reconhecida como
uma das 10 melhores empresas do
país quando avaliada em aspectos como ética, sustentabilidade,
consciência social e inovação. A
transportadora conquistou o rating A do Prêmio “Melhores para o
Brasil” – categoria grandes empresas - realizado pela startup de impacto Humanizadas, que trabalha
com o diagnóstico de maturidade
das relações das companhias.
Baseado em uma ampla pesquisa,
o estudo está relacionado à percepção de impacto positivo das
organizações nos ambientes nos
quais atuam. O indicador realiza
uma avaliação criteriosa sobre a
capacidade da empresa de gerar
valor e nutrir relacionamentos de
excelência com seus múltiplos interlocutores (lideranças, colaboradores, fornecedores, parceiros e
sociedade).
A pontuação obtida pela Patrus
Transportes - que possui três mil
colaboradores e mais de 85 unidades no país -, expressa alto estágio de qualidade, com relações
saudáveis e forte orientação para
aprimorar continuamente a geração de valor às pessoas e ao planeta.
A diretora de Gente, Gestão e ESG
da Patrus Transportes, Kátia Rocha, contextualiza que o reconhecimento está ligado a vocação da
companhia, desde a criação. “Toda

a trajetória
de quase 50
anos da Patrus é inteira
marcada por
ações
que,
hoje, o mundo conhece
e preza por
meio dos pilares de ESG.
Somos uma
empresa pioneira nesse
cuidado
e
nessas práticas. Esse reconhecimento como uma
das melhores
empresas
para o Brasil comprova
que os esforços históricos da Patrus
sempre fizeram todo sentido”, avaliou.

“Toda a trajetória de quase 50 anos da Patrus é marcada por ações que, hoje, o mundo conhece e preza por
meio dos pilares de ESG”, diz a diretora de Gente, Gestão
e ESG, Kátia Rocha.

AÇÕES QUE TRANSFORMAM
As iniciativas que fazem da Patrus
uma referência na sua área de atuação causam transformações que
podem ser facilmente observadas.
A empresa foi a primeira transportadora de cargas do mundo a
obter a certificação B Corp (Sistema B), que atesta alto padrão de

transparência, responsabilidade e
desempenho socioambiental.
Já o Instituto Marum Patrus (Imap),
outro pilar dessa frente, é o braço
social da Patrus que desenvolve e
apoia ações em diversas regiões
do país. A iniciativa nasceu em
2008 com a missão de formalizar
e expandir os diversos projetos
sociais que já eram encabeçados
pela companhia desde a criação.

TG TRANSPORTES RECONHECIDA PELA
EXCELÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO
A TG Transportes, também associada do Setcemg, recebeu premiação de 1° colocada na região Sudeste na distribuição dos produtos para a Support Logística. A entrega
do prémio aconteceu durante a 9° edição do prémio TOP
Trans, que teve como objetivo homenagear os parceiros
que se destacaram nos serviços prestados durante o ano
de 2021.
Esse prêmio foi entregue pela gerente de contas da Support e recebido pelo diretor da TG, Luiz Carlos Rodrigues.
“Essa premiação é fruto do esforço de todos os nossos
colaboradores. Aproveito para agradecer a cada um deles”, festejou Luiz Carlos.
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ASSOCIE-SE AO SETCEMG

SETCEMG: HÁ 68 ANOS REPRESENTANDO OS
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGA
O Setcemg vem somando conquistas
e avanços para o setor desde 1963. Na
última edição do informativo (n°242) demos destaque ao importante trabalho do
sindicato para reverter a suspensão de
emissão de AET pelo DER/MG. Esse é somente um exemplo da importância de ter
uma entidade representativa presente e
atenta aos cenários que se impõem ao
transportador.
Fator de fundamental importância para
a associação a um Sindicato é o entendimento do que isso representa politicamente. É participar de um grupo que
representa não só as empresas, mas o mercado. É
fazer parte de uma turma de liderança dos negócios
do transporte em Minas Gerais e no Brasil. É ter voz e
levar as demandas do setor às autoridades e também
ter benefícios exclusivos como capacitações específicas para o setor e assessoria jurídica, ambiental e de
segurança em tempo integral. É ter acesso a eventos
de network e estar ao lado de quem pode compartilhar
desafios e soluções em comum com o seu negócio.
Além disso, as associadas do Setcemg contam com
benefícios dos apoiadores do sindicato, que oferecem
vantagens na aquisição de produtos e serviços de

atendimento a emergência ambiental, borracha para
recapagem de pneus, concessionárias de veículos, gerenciamento de risco, exame toxicológico, plano odontológico, rastreamento e seguros.
Nos últimos meses, diversas empresas juntaram-se
ao Sindicato, como Sidertrans Transportes Rodoviários, Iter Transporte Rede de Logística e RCA
Transportes.
Portanto, não perca tempo e junte-se ao Setcemg! Comece já a aproveitar todos os benefícios!
Envie um e-mail para associacao@setcemg.org.br e fique sabendo de todos os benefícios.

5

DESPOLUIR

DESPOLUIR: MENOS POLUIÇÃO E MAIS
DESEMPENHO PARA A SUA EMPRESA

O ano já começou e o setor de transporte rodoviário
de cargas está a todo vapor, contudo, podemos reduzir a emissão de gases poluentes sem perder com
a produtividade. A FETCEMG é a gestora do DESPOLUIR - Programa Ambiental do Transporte, no setor
de transporte rodoviário de cargas em Minas Gerais.
O programa da Confederação Nacional do Transporte
(CNT), em parceria com o SEST SENAT, faz o controle
das emissões de poluentes, proporcionando a melhoria da qualidade do ar e o uso racional dos combustíveis.
Nesse programa, a FETCEMG conta com seis unidades móveis de avaliação veicular equipadas com
opacímetros e outros instrumentos necessários
para analisar os pontos críticos que influenciam na
emissão de poluentes e no uso racional de combus-

tível dos veículos movidos a diesel. Nossos técnicos
são capacitados para realizar as aferições, analisar
os resultados e sugerir medidas de melhor desempenho para as empresas.
Também vale ressaltar que no mês de março começou o outono, que é caracterizado pelo tempo ameno e seco, que exige ainda mais cuidado com o ar,
pois esse clima deixa a poluição mais evidente e traz
mais prejuízos a saúde, ou seja, todo cuidado é pouco e cada um deve fazer sua parte.
O transportador filiado aos sindicatos da Federação,
pode fazer a sua parte. Para isso, basta entrar em
contato com a FETCEMG ou com o Sindicato filiado da
sua base territorial e agendar uma visita da equipe
do despoluir.

AGENDE JÁ UMA VISITA DO DESPOLUIR
- BH E RMBH
CONTATO: DESPOLUIR@FETCEMG.ORG.BR

- SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
DE CARGAS DO TRIÂNGULO MINEIRO (SETTRIM)
CONTATO: SETTRIM@SETTRIM.ORG.BR

- SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
DE CARGAS DE JUIZ DE FORA (SETCJF)
CONTATO: GERENCIA@SETCJF.ORG.BR

- SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
DE CARGA DO NORTE DE MINAS (SINDINOR)
CONTATO: SINDINOR@HOTMAIL.ORG.BR

- SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
CARGAS DO SUL DE MINAS (SETSUL)
CONTATO: SETSUL@POCOS-NET.COM.BR
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DESPOLUIR

FETCEMG É DESTAQUE NO RANKING DE
AFERIÇÕES DE MARÇO
A FETCEMG foi a federação
responsável pelo maior número de aferições pelo programa DESPOLUIR para o setor de cargas em março.
Esse resultado é fruto dos
esforços de uma base de sindicatos forte e comprometida
com o programa e também
do apoio de empresas que
acreditam que a sustentabilidade e a preservação ambiental são dois dos pilares
para o sucesso nos negócios.
Quer participar do programa?
Agende agora mesmo a aferição da sua frota! Para as
associadas dos Sindicatos
filiados à federação a participação é GRATUITA! Saiba
como no nosso site:
www.fetcemg.org.br.

PARA O SEU NEGÓCIO IR DE VENTO
EM POPA, PEÇAS É NA CENTRO-OESTE.

10%
OFF
PROMOÇÃO

TELEVENDAS

313369-3600

38 2101-1343

BETIM/MG
MONTES CLAROS/MG

Consulte o regulamento. Imagem meramente ilustrativa.
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SERVIÇOS

SETCEMG SEMPRE À FRENTE: SINDICATO TRATA
TEMAS IMPORTANTES PARA O TRANSPORTADOR

O Setcemg está sempre em busca de temas de interesse dos transportadores mineiros
para oferecer palestras e treinamentos com conteúdo rico e de interesse do setor.

Desde publicação da Lei Complementar 188/2021, os assessores
jurídicos do Sindicato buscaram
entender do que se tratava e as
suas implicações para o setor de
transporte rodoviário de cargas.
Com isso, o Sindicato, mais uma
vez, saiu na frente promovendo

discussões sobre o tema e proporcionando reflexão sobre um assunto recente, que pode gerar muitas
dúvidas para as empresas.
A discussão sobre o MEI caminhoneiro também foi tratada em
evento presencial na sede do sin-

dicato, durante a retomada do encontro Café com
Palestra, evento gratuito e
que teve a participação de
transportadores e seus representantes. Além disso,
o Setcemg foi pioneiro em
promover atualizações para
os transportadores sobre a
Lei do Motorista. Ou seja, o
Setcemg cumpre seu papel
de buscar no mercado especialistas em temas que
possam gerar dúvidas e
esclarecê-las para os transportadores.
MEIO AMBIENTE NA PAUTA
A temática ambiental também está na pauta do sindicato. Em
março, o Setcemg realizou o seu 9º
Ciclo de Palestras Ambientais com o
Ibama. A programação tratou diversos tópicos e contou com a presença de represetnantes do IBAMA e do
Estado de Minas Gerais.

CONHEÇA OS
SERVIÇOS SCANIA
Para superar as expectativas em disponibilidade e
rentabilidade, a Scania digitalizou toda a sua Rede,
combinando experiência, tecnologia e gestão inteligente
de dados a favor dos seus resultados, oferecendo um
portfólio completo de peças e serviços personalizados
para cada segmento de negócio.

CASAS CERTIFICADAS
PELO DOS
Padrão de qualidade
Scania Global.

cobertura de
atendimento
Mais de 100 casas Scania
estrategicamente
distribuídas pelo Brasil.

digital
dealer
Rede 100% digitalizada e
conectada para
atendimento ágil e eficiente.

completo portfólio
de peças e serviços
Soluções inteligentes e conectadas
com toda a qualidade e originalidade
que só a Scania pode oferecer.

Dar valor para os serviços nas concessionárias é conservar o valor do seu Scania.
Agende sua revisão
agora mesmo!*

(21) 3974-6550

www.itaipumg.com.br
* Serviços disponíveis para as unidades WLM Itaipu Contagem, Juiz de Fora,
Montes Claros, Patos de Minas e São Gonçalo do Rio Abaixo.
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SERVIÇOS

O evento foi gratuito e ofereceu aos
transportadores a oportunidade de
tirar dúvidas sobre as obrigações
legais ambientais relacionadas ao
setor de transporte rodoviário de
cargas (TRC); o Cadastro Técnico
Federal; o Relatório Anual de Atividades (RAPP) e também sobre
a comunicação de acidentes ambientais.
Guerra da Ucrânia e instabilidade econômica
Em razão da guerra entre a Rússia
e a Ucrânia, com suas consequências como o aumento do combustível, entre outras, o Sindicato
emitiu nota de alerta ao transportador tratando o atual cenário e
orientando sobre perspectivas e
planejamento.
O alerta traz dados que mostram
a defasagem do preço do frete em
relação ao diesel e sugere repasse
imediato de 10% sobre o preço do
serviço de transporte.
O Setcemg reafirma o seu compromisso com o interesse das Empresas de Transportes de Cargas e
Logística de Minas Gerais.
Além disso, o Transportador as-

sociado ao Setcemg tem muitos
benefícios como o recebimento de
Circulares, por exemplo. O Sindicato informa exclusivamente o seu
associado sobre questões pertinentes ao setor. Fique por dentro!
Não é associado ainda? Então se
associe!
SETCEMG, sempre à frente.

ENTRE EM CONTATO COM O
SETCEMG E ASSOCIE JÁ A SUA
EMPRESA:
ASSOCIACAO@SETCEMG.ORG.BR

O ciclo de palestras ambientais apresentou temas de interesse para o setor
e contou com a participação de representantes do IBAMA.

O nosso plano é
cuidar do seu sorriso
A Interodonto faz parte do Grupo NotreDame Intermédica e é
referência no cuidado com a saúde bucal e oferece plano odonto
saúde que dão cobertura de procedimentos odontológicos nas mais
diversas especialidades.
Conheça todos os benefícios disponíveis:
Rede Credenciada com
mais de 14 mil dentistas.

Atendimento de urgência
e emergência 24h.

Aplicativo com acesso à
carteirinha digital e dentistas
disponíveis para o plano.

Ampla linha de produtos
com coberturas locais
ou nacional.

Gestão de qualidade dos
tratamentos para maior
segurança ao beneficiário
e ao dentista.

Ações de odontologia
preventiva para melhor
saúde bucal e promoção
da qualidade de vida.

Sem taxa de
implantação.

Aprovação de
tratamentos online.

www.gndi.com.br
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LEMBRE-SE DO SETCEMG NA HORA DE
FAZER SEU CERTIFICADO DIGITAL
O Setcemg é seu aliado na aquisição ou renovação do Certificado Digital. Isso porque, em uma
parceria com a Certdata Certificadora Digital, o Sindicato oferece condições especiais para suas
associadas na aquisição do serviço.
Um Certificado Digital nada mais
é que um arquivo eletrônico que
funciona como uma assinatura,
um “RG do mundo digital” para
pessoas físicas e jurídicas, com
validade judicial. Com ele, é possível agilizar processos, reduzir
custos e, principalmente, garantir a segurança, confidencialidade e validade jurídica de dados,
pois identifica de forma inquestionável pessoas e empresas no
meio eletrônico.
SAIBA COMO É FÁCIL ADQUIRIR O
SERVIÇO COM AS VANTAGENS DO
SETCEMG
O atendimento para a certificação poderá ser on-line ou presencial nos diversos postos de
atendimento da Certdata na Região Metropolitana de Belo Horizonte e nas principais cidades do
Brasil. O atendimento presencial
acontece de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Se o
interessado já tiver a mídia e a
biometria cadastrada no ICP-Brasil, o serviço de renovação pode
ser totalmente on-line. Se ainda
não tiver a mídia e a biometria
cadastrada, o processo pode ser
feito de forma virtual, no entanto,
deve ser finalizado em um ponto
presencial.
A parceria funciona da seguinte
forma: o interessado vai acessar
a plataforma da Certdata pelo
link https://www.certdata.com.
br/parceiro/setcemg e adquirir o
certificado normalmente. No momento do pagamento, ele aplicará um cupom de desconto de 10%
nos produtos que deve ser previamente solicitado ao Setcemg
pelo e-mail secretaria@setcemg.
org.br ou pelo telefone (31) 34900330.

ENTRE AS VANTAGENS DE SE TER UM CERTIFICADO ESTÃO:
• SEGURANÇA
O CERTIFICADO DIGITAL PERMITE QUE QUALQUER TIPO DE DOCUMENTO
ELETRÔNICO SEJA ASSINADO COM VALOR JURÍDICO, EVITANDO FRAUDE E
ALTERAÇÃO;
• REDUÇÃO DE CUSTOS
A UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DIMINUI A NECESSIDADE DE
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, GASTOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA
EM CARTÓRIOS E TRANSPORTE PARA O ENVIO DE ARQUIVO, O QUE TRAZ
ECONOMIA PARA AS EMPRESAS;
• SUSTENTABILIDADE
COMO EVITA A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E NECESSIDADE DE TRANSPORTE DOS ARQUIVOS, O CERTIFICADO DIGITAL AINDA É UMA FERRAMENTA
DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, JÁ QUE A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS É
FEITA NO AMBIENTE VIRTUAL;
• MOBILIDADE
POR SER DIGITAL, PODE SER ENVIADO PARA QUALQUER LUGAR, NECESSITANDO APENAS DE E-MAIL E ACESSO À INTERNET.

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU SOLICITAÇÃO DO SEU CUPOM DE DESCONTO, ENTRE EM CONTATO
COM O SETCEMG: SECRETARIA@SETCEMG.ORG.BR OU (31) 3490-0330.
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ITL

ITL LANÇA NOVO CURSO VOLTADO À
GOVERNANÇA E AO COMPLIANCE NO
TRANSPORTE
A complexidade envolvida nos
processos
de
produção
e
execução do setor de transporte e
infraestrutura envolve os gestores
em inúmeros desafios, os quais
podem trazer riscos irreparáveis
para a empresa. Ao pensar nisso, o
Sistema CNT (Confederação Nacional
do Transporte - SEST SENAT - ITL)
lança uma nova qualificação para a
alta gestão do setor de transporte.
O curso Governança, Compliance e
Gestão de Riscos com Ênfase no
Transporte e Infraestrutura é um
treinamento executivo voltado a
profissionais que precisam adquirir
conhecimentos para criação de um
ambiente corporativo confiável,
com identificação de ameaças
e boas práticas de governança
que colaborem com processos de
compliance, frente a complexidade

envolvida nos processos de
execução do setor de transporte.
A qualificação faz parte do
Programa Avançado de Capacitação
do Transporte, coordenado pelo ITL
e promovido pelo SEST SENAT, e tem
como objetivo oferecer subsídios
para que diretores, gerentes,
consultores
e
colaboradores
que atuam no Departamento de
Logística, Governança, Compliance,
Jurídico, Recursos Humanos e
Licitação, no Setor de Logística e
Transporte, tenham uma atuação
integrada às boas práticas de
governança, compliance e gestão
de riscos. O curso é gratuito para
os profissionais de empresas
vinculadas ao Sistema CNT.
As inscrições estão abertas de 4
de abril a 5 de junho e deverão ser

feitas on-line pelo site do ITL.
A capacitação é dividida em três
módulos e tem carga horária de 160
horas/aula, ofertadas de maneira
híbrida, sendo parte on-line e
parte em encontros presenciais.
O curso adotará uma abordagem
que estimula o uso consciente
e efetivo dos instrumentos de
governança, focando a essência
das boas práticas, estudos de
cases de sucesso e as ferramentas
e soluções de compliance e gestão
de riscos para aperfeiçoar e
aprimorar a execução da estratégia.
O programa do curso foi construído
pelas entidades do Sistema CNT
juntamente com o IGCP (Instituto
Latino-Americano de Governança
e Compliance Público), responsável
pela qualificação.
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CAPA

RODOANEL METROPOLITANO: EM MEIO
À POLÊMICA, ESPERANÇA DE AVANÇO
PARA O TRANSPORTE
Minas Gerais está dando um
importante passo rumo ao tão
sonhado Rodoanel Metropolitano.
Por meio da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e
Mobilidade (Seinfra), o governo
estadual lançou, em janeiro, o
edital de licitação do Rodoanel
Metropolitano. A sessão pública
de concorrência está prevista
para 28 de julho, na sede da
Bolsa de Valores (B3), em São
Paulo (SP).
Assunto na pauta de lideranças
do transporte, autoridades e
sociedade civil desde a década
de 1990, o Rodoanel será
construído por meio de uma
parceria público-privada (PPP),
com concessão de 30 anos. O
Governo de Minas já anunciou
investimentos de R$ 3 bilhões
para “viabilizar a construção” e
a empresa que vencer o leilão

12

- que terá lance mínimo de R$
122 milhões - será responsável
por injetar mais R$ 2 bilhões
em melhorias. Os recursos do
Estado serão direcionados do
acordo feito com a Vale devido
ao rompimento da barragem em
Brumadinho, em 2019.
Serão aproximadamente 100
quilômetros de extensão em
quatro alças e o Rodoanel
passará por onze municípios.
Mais de 30 mil veículos vão
circular por dia quando ele
estiver pronto, mas com
potencial para reduzir cerca de
mil acidentes por ano no Anel
Rodoviário de Belo Horizonte.
Obra necessária, que trará
mais competitividade para o
transporte
Para o consultor técnico
da FETCEMG e do Setcemg,
Luciano Medrado, o Rodoanel

Raio X - Rodoanel
Estruturado em quatro
alças (Norte, Oeste, Sudoeste e Sul), o projeto
prevê a construção de
aproximadamente 100
km de malha rodoviária,
que viabilizará investimentos públicos e privados. O contrato possui
valor estimado de R$ 3,5
bilhões provenientes
do Estado e prazo de
concessão de 30 anos.
A expectativa é que as
obras sejam concluídas
em cinco anos.

RODOANEL METROPOLITANO
consideração
outros trechos,
Alças do Rodoanel
como a Dutra,
Metropolitano:
calculamos
algo como R$ 17
para cada 100
- Alça Norte: início no KM
quilômetros. Um
0 (entroncamento com a
valor alto, no
BR-381 trecho BH/Goverentanto, temos
nador Valadares) e fim
que ter atenção
no
KM 43,92 (entroncapara um pedágio
mento
com a LMG-806);
que dê retorno,
que
atraia
- Alça Oeste: início no
investimento, e
KM
43,92 (entroncamenque não tenha
to
com
a LMG-806) e fim
Para Luciano Medrado, o Rodoanel vai melhorar o fluxo
muito ônus para
de veículos e aumentar a segurança.
no
KM
69,77
(entroncaos usuários. Essa
mento
com
a
BR-381 treobra é urgente, é
cho
Belo
Horizonte/São
uma demanda
vai trazer mais competitividade
Paulo), com extensão de
antiga do setor e tem que ficar
para as empresas do TRC. Segundo
25,85 km;
pronta o quanto antes”, finaliza.
o assessor, o Anel Rodoviário se
transformou em uma via urbana
- Alça Sudoeste: início
com tráfego de automóveis muito Municípios insatisfeitos
no KM 69,77 (entroncagrande, o que aumentam a chance O projeto que visa reduzir o
mento com a BR-381 trede acidentes, o tempo de viagem trânsito no anel rodoviário e,
cho Belo Horizonte/ São
e os transtornos às empresas consequentemente, o número de
Paulo) e fim no KM 83,05
de transporte. “Quando tivermos acidentes, tem gerado polêmica
(entroncamento com a
o Rodoanel, os caminhões vão antes mesmo de sair do papel.
MG-040), com extensão
sair do Anel, melhorando o fluxo Alguns municípios como Betim,
de 13,28 km;
e a segurança da sociedade. Nos Contagem e Brumadinho reclamam
negócios, teremos um ganho de da falta de diálogo do governo
- Alça Sul: trecho que
produtividade significativo, afinal, estadual com prefeitos e também
será implantado pela
uma estrada nova vai ajudar a da falta de estudos técnicos
concessionária, com iníreduzir o tempo de viagem, uma necessários.
cio no KM 83,05 (entronvez que os caminhões não vão A prefeitura de Contagem chegou a
camento com a MG-040)
ficar presos no trânsito, e o custo fazer um pedido de paralisação da
e fim no KM 100,65 (encom manutenção e óleo diesel concorrência para a construção do
troncamento com a BRconsequentemente também vão Rodoanel no Tribunal de Contas de
040 trecho Belo Horizondiminuir”, afirma.
te/Rio de Janeiro), com
Minas Gerais (TCE). Um dos pontos
extensão de 17,60 km.
Para o presidente da Confederação apresentados foi o possível impacto
Nacional do Transporte (CNT), socioeconômico e
Vander Costa, apesar dos desafios ambiental na bacia
que uma obra desse porte traz, o hidrográfica
da
Rodoanel é necessário para Belo Vargem das Flores.
Horizonte e Região Metropolitana. O TCE rejeitou o
“Toda obra de infraestrutura traz pedido no dia 1º de
impacto econômico, e esta vai abril,
afirmando
trazer desenvolvimento econômico que a falta de
para a Região Metropolitana de Belo estudos técnicos
Horizonte. O Brasil vai agradecer, para a instalação
porque a região é importante não só da rodovia não
para os mineiros que utilizam o Anel configura infração à
Rodoviário, mas também para quem legislação e diz que
vem do Sul para o Norte e Nordeste ainda não é possível
e que pretende passar pelo trecho prever o potencial
vai ter uma melhora significativa de poluidor da rodovia.
tempo de viagem”, afirma.
No
entanto,
o
município
e
outras
Vander também avalia a cobrança
de pedágio na via, uma vez que prefeituras estão
em
já existem muitas discussões empenhados
Para o presidente da CNT, Vander Costa, o Rodoanel
buscar
um
projeto
sobre o impacto da cobrança
vai trazer desenvolvimento econômico para a RMBH.
aos motoristas. “Levando em alternativo.
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GIRO POR MINAS

SETSUL REALIZA AÇÕES PARA HOMENAGEAR
COLABORADORAS E PARCEIRAS NO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER
cortes de cabelo, manicure e
pedicure, massagem e outras
ações.

Café da manhã realizado no SEST SENAT de Poços de Caldas, com as colaboradoras,
parceiras e mulheres presentes no evento..

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o SETSUL, em
parceria com o SEST SENAT de Poços de Caldas, patrocinou um café da manhã especial para as mulheres em
homenagem à data. Além disso, foram promovidas ações
que elevam a saúde e a autoestima da mulher, como
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Também foi realizada uma
palestra sobre “Empoderamento Feminino, Autoestima,
Equilíbrio e Ansiedade”, com
a psicoterapeuta Alessandra
Muniz, para empresárias e
colaboradoras na sede do
SETSUL, em Poços de Caldas.
As comemorações foram encerradas com um café da tarde especial.

“Reconhecemos, agradecemos e admiramos todo o esforço e dedicação feito pelas
mulheres do nosso setor, que fazem o transporte de cargas do Sul de Minas crescer cada dia mais!”, foi a mensagem divulgada pelo Sindicato.
Entre em contato pelo e-mail setsul@pocos-net.com.br.

GIRO POR MINAS

SETTRIM: MÊS DE MARÇO FOI DE
IMPORTANTES PARTICIPAÇÕES E
POSICIONAMENTO POLÍTICO
secretária de governo,
Ana Paula Junqueira e
do vice-prefeito, Paulo
Sérgio. A conversa teve
como foco os problemas vividos pelo setor
em relação aos fretes,
multas e o constantes
aumentos de insumos
e combustíveis.
Na política, o sindicato
mostrou a sua força e
O governador Romeu Zema e outras
recebeu, no dia 22 de
autoridades e lideranças em visita ao Settrim.
março, o Governador
Romeu Zema. O encontro, que abordou
questões do setor de
No dia 16 de março, a diretoria do
transporte, contou com a presença
Settrim esteve em Brasília para
do Deputado Lucas Gonzalez, do viuma reunião com a ANTT - Agência
ce-prefeito Paulo Sérgio, bem como
Nacional de Transportes Terrestres,
de empresários e outras autoridaque foi promovida pelo Senador
des políticas da região. A visita de
Alexandre Silveira, com o apoio da
Romeu Zema reforça o trabalho que

vem sendo realizado em defesa dos
empresários do setor de transporte
rodoviário de cargas.
Além das diversas reuniões com
associados, aconteceu, no dia 24,
o lançamento do Comitê Settrim
Mulher, que tem o objetivo de discutir a força feminina no setor de
Transporte. Cerca de 40 mulheres
estiveram presentes no evento, que
contou com a participação especial
da Rosalina Vilela, sócia da Erlan, do
vice-presidente, Abud Cecílio e do
diretor João Bosco, da Alli Logística.
“O mês foi de muitas agendas produtivas e em defesa de nosso setor.
Foram excelentes oportunidades de
mostrar o trabalho que a entidade
empresarial vem desempenhando
em favor do transporte de cargas e
logística da região”, reforça o presidente do Settrim, Cleiton Silva.
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GIRO POR MINAS

SETCJF EVIDENCIA A PLURALIDADE
FEMININA NO SETOR DE TRANSPORTE

ACESSE WWW.SETCJF.ORG.BR E
CONFIRA A NOVA EDIÇÃO DO
INFORMATIVO.

A publicação deste semestre do
SETCJF evidencia a pluralidade feminina no transporte, por meio de
uma homenagem às mulheres que
estiveram ao lado de grandes nomes do setor na Zona da Mata Mineira.
Em um giro pela história do trans-
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porte, é contada a história de personalidades como Maria de Lourdes Picorelli Assis, mais conhecida
como Dona Lurdinha, evidenciando
a força das mulheres que sempre
ofereceram o seu apoio para que
o setor de transporte se desenvolvesse, seja por meio do amparo

emocional, pelo fomento de ideias,
ou na execução de atividades diárias nas empresas.
Na publicação, é evidenciado o
protagonismo das mulheres, reforçando que o setor de transporte
sempre teve – e vai continuar tendo
– lugar para elas.

SEST SENAT

SEST SENAT REALIZA A 10ª EDIÇÃO DA COPA
SEST SENAT DE FUTEBOL 7 SOCIETY

O SEST SENAT realiza a décima edição da Copa SEST SENAT de Futebol
7 Society, que está de volta após
dois anos de restrições sociais
devido a pandemia da covid-19. O

tradicional campeonato exclusivo
para os trabalhadores do transporte é um dos maiores torneios de
futebol amador do Brasil. Desde a
sua primeira edição, ocorrida em

2012, foram realizados
mais de 10 mil jogos com
a participação de 4.500
times.
A proposta do campeonato é promover a democratização do acesso
ao esporte e o congraçamento entre os trabalhadores do transporte, no
seu aprimoramento físico, técnico e moral.
A Copa SEST SENAT de
Futebol 7 Society é realizada na modalidade
adulto masculino. As
inscrições estarão abertas até o dia 22 de abril,
em qualquer uma das
88 unidades federativas
localizadas em todas as
regiões do país.
O regulamento e mais informações
estão disponíveis no site sestsenat.org.br.
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VEZ&VOZ - MULHERES NO TRC

VEZ&VOZ, MULHERES NO TRC: PROJETO TEM O
APOIO DA FETCEMG E DO SETCEMG
Durante o mês de março se comemorou o Dia Internacional da
Mulher, celebrado no dia 8, e a
FETCEMG e o Setcemg partiram
para ação e assinaram parceria
com o VEZ&VOZ, iniciativa criada
pelo Setcesp.
O movimento tem o objetivo de valorizar as mulheres que trabalham
no setor de transporte de cargas,
fomentar o crescimento profissional delas dentro do próprio setor
e atrair novos talentos para o
TRC. Além disso, o projeto também
deseja criar uma rede de apoio e
incentivo para discutir outros assuntos que permeiam o universo
feminino: autoconhecimento, relacionamento, maternidade, saúde,
beleza e todos os desafios que
são inerentes às mulheres.
Com o título “Não permita que
ninguém te pare”, a diretora da
FETCEMG, Juliana Martins, tem
um pouco da sua história contada no site do projeto. Motivo de
inspiração para outras mulheres
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que desejam seguir
carreira
no setor
de transporte rodoviário
de cargas,
ela fala dos
desafios
enfrentados e também das
suas superações.
Primeiro encontro do movimento aconteceu de forma híbrida
Assim como
e reuniu lideranças femininas do setor para contarem suas
a história
histórias.
da Juliana,
a Federação e o Sindicato, desejam que 1° Encontro Vez&Voz
Palestras
têm duração
de cinco
a 12 minutos e abordam diversos temas.
outras
histórias
sejam
contadas
para inspirar outras mulheres. No dia 29 de março, o 1° Encontro
Por isso, o Núcleo de Comunica- Vez&Voz contou com participação da
ção das entidades, está realizan- mineira Janaina Araújo, diretora-predo um intenso trabalho de busca sidente do Grupo Tora, empresa ase captação das trabalhadoras que sociada ao Setcemg. Ela apresentou
o case “Mudança ou ajuste de rota?”.
já atuam no TRC.

JURÍDICO

FUNDAMENTOS E LICITUDE NA EXIGÊNCIA
DO COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA
A COVID-19 PELO EMPREGADOR
Em 6 de fevereiro de 2020, foi publicada a Lei nº 13.979,
que abordou as medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente de pandemia ocasionada pelo coronavírus
– COVID-19, que afetou drasticamente o Brasil no ano
de 2020.
No artigo 3º, da referida Lei, constam todas as medidas que as autoridades podem adotar para conter a
disseminação do vírus incluindo, expressamente, entre
elas, no inciso III, item d, (vacinação e outras medidas
profiláticas).
Iniciada a imunização da população brasileira, respeitando os critérios de grupos, perpetuou-se um intenso
debate no que tange a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para retorno ao
trabalho na modalidade presencial, frente aos argumentos de que tal exigência configuraria prática discriminatória.
Neste sentido, o Ministério do Trabalho e Previdência,
publicou a Portaria MTP nº 620/2021, defendendo o
posicionamento de que a demissão dos funcionários
que se recusassem a vacinar era considerada como
medida discriminatória. A portaria ainda previa que, as
empresas não poderiam exigir do trabalhador o comprovante de vacinação, incluindo nessas proibições, os
candidatos de processos seletivos. O descumprimento
era passível de aplicação de sanções e até indenização
por danos morais.
A publicação desta portaria conflitou com o posicionamento unânime do Supremo Tribunal Federal, que já
havia se pronunciado sobre o tema nas Ações Diretas
de Inconstitucionalidades nºs. 6586 e 6587 e também
no recurso extraordinário ARE 1.267.879, defendendo
que o direito a saúde coletiva deve prevalecer sobre a
liberdade de consciência e de convicção filosófica, considerando ilegítimo, em nome de um direito individual,
comprometer o direito da coletividade.
Com efeito, em decisão liminar publicada em 12/11/2021
nas (ADPFs) 898, 900, 901 e 904, o ministro do STF, Luís
Roberto Barroso, suspendeu os dispositivos da Portaria MTP nº 620, sustentando que as pesquisas indicam
que a vacinação é medida essencial para reduzir o contágio da Covid-19, considerando que a presença de empregados não vacinados no âmbito da empresa “enseja
ameaça para a saúde dos demais trabalhadores, risco
de dano à segurança e à saúde do meio ambiente laboral e de comprometimento da saúde do público com o
qual a empresa interage”.
O Plenário do Supremo, já havia reconhecido a legitimidade da vacinação compulsória, afastando a vacinação à força, e prevendo, que nos casos de recusa, a
empresa poderá aplicar a restrição de atividades, de
acesso a estabelecimentos e até rescisão dos contratos de trabalho. Contudo, as demissões por justa causa devem ser adotadas com proporcionalidade, como
última medida por parte do empregador, em respeito
ao valor social do trabalho. Deste modo a exigência do
comprovante de vacinação contra a Covid-19 é consi-

derada medida lícita, estando o trabalhador obrigado à
comprovação nos casos de exigência pelo empregador.
Merece destaque a ressalva quanto a não obrigatoriedade da comprovação das vacinas daqueles que tem
expressa contraindicação médica, nos termos do Plano
Nacional de Vacinação contra Covid-19 ou em consenso
científico, para as quais deve-se admitir a testagem
periódica dos funcionários não imunizados.
Posto isso, a decisão liminar que tornou lícita a exigência do comprovante de vacinação pelo empregador
tem por objetivo preservar a segurança de todos no
ambiente de trabalho e estimular a vacinação de toda
a população, cuidando assim de uma questão de ordem
pública, de interesse coletivo com vistas a controlar a
pandemia que tem assolado todos os países. As empresas devem estabelecer a comprovação da vacina
como norma interna, pois dessa maneira, poderá exigir
tal medida profilática de todos os trabalhadores, assim
como aplicar penalidades previstas na legislação.

JÉSSICA NORONHA

Assessora juridica do Setcemg e da Fetcemg
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JURÍDICOAMBIENTAL

A ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE RT E
REGISTRO DE TRANSPORTADORAS DE
PRODUTOS E RESÍDUOS PERIGOSOS EM
CONSELHOS DE CLASSE
No dia a dia da assessoria jurídico-ambiental do Setcemg, não é incomum transportadoras de produtos
e resíduos perigosos - TPRP surpreendidas com notificações de conselhos de classe, especialmente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA e
Conselho Regional de Química - CRQ, exigindo tanto seu
registro como a contratação de profissional legalmente habilitado (Engenheiro Químico ou Químico) para desempenho da função de responsável técnico.
Tais exigências são embasadas na interpretação de
que as atividades de TPRP são atividades típicas da
Engenharia e/ou da Química. Porém, a análise da legislação leva a outras conclusões.
Inicialmente, cumpre citar o art. 1° da Lei № 6.839/80
que determina a obrigatoriedade de registro de empresas e profissionais legalmente habilitados em quaisquer Conselhos de Classe decorre atividade básica
exercida ou dos serviços prestados a terceiros.
Em complemento à regra geral, a obrigatoriedade de
registro de pessoas jurídicas no CRQ - prevista no art.
27 da Lei № 2.800/56 - é restrita àquelas que explorem
serviços para os quais são necessárias atividades de
químico especificadas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
A seu turno, a CLT (art. 335) prevê a admissão obrigatória de químicos para as indústrias que (a) fabriquem produtos químicos; (b) mantenham laboratório
de controle químico; (c) fabriquem produtos industriais
obtidos por meio de reações químicas dirigidas, tais
como: cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas
plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou
de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais,
sabão, celulose e derivados.
Contudo, como bem demonstrado pelo STJ no julgamento do REsp № 371465/SC, rel. Min. Franciulli Netto,
publicado no DJE 05/08/2014: “Não há como sustentar
que o transporte de produtos exige, por sua natureza, a
atuação de um profissional químico. Conquanto a atividade de transporte imponha cautelas específicas, não
envolve a manipulação de compostos químicos para a
qual sejam imprescindíveis conhecimentos específicos
de química (ou seja, reações químicas controladas e
operações unitárias).”
Também a exigência de registro de TPRP no CREA é ilegal. O registro de empresas e profissionais no exercício
das profissões de engenharia e agronomia é regulado
pela Lei № 5.194/66. De acordo com os arts. 7° e 59
c/c o já citado art. 1° Lei № 6.839/80, somente estão
sujeitas ao registro as pessoas jurídicas com atividade
básica relacionadas ao exercício de atividades e atribuições privativas de engenheiros e agrônomos (art.
7°) - o que não é o caso da atividade de transporte de
produtos e resíduos perigosos.
Mais uma vez, a jurisprudência do STJ é uníssona: embora se reconheça a necessidade do apoio de enge-
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nheiros durante o processo de transporte de cargas,
tal transporte não é causa suficiente para obrigar a
transportadora a se registrar junto ao CREA. (AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL № 1.240.213/SP , rel. Min. Mauro
Campbell Marques, publicado no DJe: 27/02/2018).
Logo, não restam dúvidas sobre a ilegalidade da exigência de registro junto ao CRQ ou CREA para TPRP
uma vez que tal atividade não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação em vigor, sendo vedada sua previsão em Resoluções Internas dos referidos
Conselhos. As transportadoras devem estar atentas
a essas exigências para, se necessário, acionarem os
meios legais adequados.
As empresas precisam ter cuidado com a oferta de
controles de jornada de trabalho eletrônico que não
obedeçam às exigências deste novo regramento.
WALTER CERQUEIRA

Assessor juridicoambiental do Setcemg e da Fetcemg

MERCADO

CONFAZ DEFINE ALIQUOTA PADRÃO DO ICMS
SOBRE O COMBUSTÍVEIS
Os secretários estaduais de Fazenda dos 26 estados e Distrito
Federal aprovaram no dia 24 de
abril o “Convênio ICMS”, que estabelece uma alíquota com custo
padrão fixo por litro sobre o diesel. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do Conselho
Nacional de Política Fazendária
(Confaz). Pelo acordo, a alíquota
estadual para o litro de óleo diesel
S10, o mais difundido no país no
momento, foi fixado em um teto
de R$ 1,0060, calculado com valor
de referência de novembro do ano
passado.
A adoção da alíquota disciplina a
lei complementar 192/2022, aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL). A norma entendia
que as diferentes alíquotas estaduais, estabelecidas em percentual, eram responsáveis pela alta
dos preços dos combustíveis.
A medida, contudo, permite que os
estados e o Distrito Federal possam aplicar subsídios, para que

não haja
alterações
intensas
em relação aos
parâmetros
já
adotados
em âmbito
regional.
No novo
formato,
com imposto financeiro
fixado em
m o e d a
por litro, o
custo será
mantido, independentemente de
flutuações comerciais no preço do
combustível. Mesmo que o preço
do diesel aumente, fruto de uma
eventual valorização no mercado
internacional ou de possível desvalorização do real, os estados
não arrecadarão mais com o aumento de custo, como acontecia

com o tributo definido de maneira
percentual.
Segundo o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados
e do Distrito Federal (Comsefaz),
órgão auxiliar do Confaz, o acordo evitou que a Lei Complementar
192/2022 resultasse em aumento
de carga tributária.
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ARTIGO ASSOCIADA

ALTA DOS COMBUSTÍVEIS TRAVA A
ECONOMIA
O mais recente reajuste nos preços dos combustíveis, anunciado pela Petrobras, causou perplexidade. O Brasil é um país continental cuja economia depende fortemente do transporte rodoviário.
Cerca de 65% das cargas passam por rodovias, por
meio de caminhões. Quando o preço dos combustíveis sobe, toda a economia é pressionada e impactada. A alimentação fica mais cara, o transporte, a
saúde e a educação.
Uma alternativa para sair da dependência do petróleo poderia ser o investimento em frotas elétricas.
Ocorre que o custo é altíssimo, chegando até cinco
vezes o valor de um veículo tradicional. A possibilidade torna-se, assim, inviável, pelo menos de imediato ou para uma solução urgente.
O aumento gera, ainda, a insatisfação generalizada
de empresários da área de transporte e dos transportadores autônomos. É fato que a alavancada
dos preços influencia diretamente toda a cadeia do
setor. O custo com combustível representa um percentual muito alto, que pode chegar até 60% sobre
o faturamento.
A renovação de frotas - com circulação
de caminhões novos nas rodovias, tecnologias mais robustas que trazem mais
segurança e menos impacto ao meio ambiente - está cada vez mais distante da
realidade brasileira, diante dos constantes aumentos nos preços dos combustíveis. A consequência disso tudo é uma
frota sucateada, com veículos velhos
rodando de Norte a Sul do país, sem a
devida manutenção. Até mesmo as estradas sofrem o impacto. Sabemos bem,
veículos inadequados geram acidentes e
perda de vidas.
Outro grande problema desses reajustes
constantes é a criação de instabilidade
na área comercial das empresas. Torna-se cada vez mais insustentável manter
contratos com tamanha incerteza, sobretudo agora, com reajuste de quase 25%
no óleo diesel. Infelizmente, a consequência inevitável é o repasse de preço aos
clientes, para que as empresas consigam
manter suas frotas, pagar os caminhoneiros e continuar realizando o transporte com qualidade e segurança.
Não há como sobreviver em um cenário
de aumentos constantes nos preços dos
combustíveis sem que as empresas de
transporte trabalhem de forma muito enxuta. Diversas companhias farão cortes
drásticos e diminuirão o número de funcionários para poder custear as despesas geradas pelo aumento do óleo diesel.
O Brasil precisa de uma política de preços
de combustíveis que seja menos onerosa
para as transportadoras, para os profissionais autônomos e para os brasileiros.
A pandemia trouxe consequências sérias
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para diversas empresas que tiveram de fazer demissões. Com o novo reajuste, a lucratividade cai
ainda mais e um dos caminhos dolorosos é o enxugamento das equipes.
A estabilidade no preço dos combustíveis só é possível com o fim do monopólio da Petrobrás. A privatização é fundamental para favorecermos a entrada de outras empresas no mercado, fomentando
a livre concorrência e uma disputa saudável pelos
consumidores de combustível no Brasil.
Neste momento, vários transportadores autônomos
com caminhões já estão parados, pois não conseguem fazer manutenção e pagar pelo óleo diesel.
O contexto, cada vez mais delicado, compromete
o desenvolvimento do país. E a sociedade espera
resposta.
MARCELO PATRUS

CEO da Patrus Transportes

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS

1° ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS DE 2022:
REFLEXÃO SOBRE O FUTURO E DESCONTRAÇÃO

Geraldo Magela apresentou a palestra “Um Cego de Olho no Futuro”, cujo texto diz que qualquer pessoa pode superar
barreiras para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais, independentemente da condição física, financeira e
social.

O Setcemg realizou, no dia 17 de
março, o 1° Encontro de Empresários de 2022, com show de humor
do ator Geraldo Magela (Ceguinho).
O evento foi marcado por bastante
descontração e risos das mais de
60 pessoas presentes na plateia.
O Sindicato proporcionou muita
diversão em seu tradicional encontro, pois mesmo neste cenário
difícil de enfrentamento das consequências da pandemia da Covid-19, da Guerra na Ucrânia e dos
aumentos frequentes nos preços
dos combustíveis com sérias repercussões no transporte rodoviário, é preciso ter um momento de
distração e descontração.
Além disso, a ironia do tema proposto causa reflexão, “Um Cego de
Olho no Futuro”, mostra que, assim como Magela, qualquer pessoa pode superar barreiras para
alcançar seus objetivos pessoais
e profissionais, independente da
condição física, financeira e social. Este tema quando comparado
a situação atual de instabilidade
dos preços, altas e inflação, faz
pensar sobre as perspectivas futuras, como repensar ou planejar
investimentos etc.
Em sua fala de abertura de boas-vindas aos transportadores às
suas lideranças e aos fornecedores do transporte rodoviário de
cargas que integram o Programa
Apoiadores do Setcemg, Gladstone Lobato, presidente do Sindica-

to, deu o tom da noite: confiança
e descontração para seguir em
frente. “Somos lutadores e vamos vencer. Neste cenário de dificuldades, trazemos um pouco
de descontração com o show de
Geraldo Magela, o Ceguinho”.
Após o show do Geraldo Magela,
foi a vez da Sodexo, nova parceira
do Setcemg apresentar os seus
produtos e serviços para os presentes. Durante a apresentação,
os representantes da Sodexo, Renato Leitão e Rachel Leite, trataram assertivamente sobre os benefícios que os transportadores
poderão ter, com base no nosso
segmento.
Rachel Leite apresentou brevemente o Wizeo, um serviço de
gerenciamento de combustíveis
para frota. Outro produto também
apresentado foi os cartões / vale
transporte e alimentação.
Renato Leitão ficou com a responsabilidade de apresentar a Sodexo
de maneira geral, uma empresa
que está há mais de 40 anos atuando no mercado brasileiro oferecendo serviços integrados que
facilitam seu negócio e melhoram
a qualidade de vida de seus colaboradores.
Depois das apresentações, os
transportadores, lideranças e os
fornecedores do transporte rodoviário de cargas presentes no
evento tiveram a oportunidade de
conversar, trocar cartões, fechar

negócios e aproveitar um coquetel.

O Encontro de Empresários do SETCEMG e realizado por meio do programa
apoiadores.
O Sindicato e sua diretoria agradecem a todos os
seus parceiros por investir no fortalecimento do
sindicato, acreditando
que um setor forte e bem
representado é bom para
toda a cadeia produtiva
do transporte rodoviário
de carga:
Facchini
WLM Scania
Cardiesel
Randon
3S Tecnologia
Sodexo
Gertran
Interodonto
Grupo Treviso
Ambipar
Vipal
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